
Pořadové číslo: 14/4.3.1.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 8.2.2016

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 2. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a 
movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví 
statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. si vyhrazuje rozhodování o úplatném převodu movitých věcí uvedených ve znaleckém 
posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, z 
vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní Servisní, příspěvkovou 
organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6, do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. schvaluje úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a 
movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, a to:

a) pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2 v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 
příslušenství mj. stavby občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti 
hospodařit pro Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, 

b) movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně 
Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit 
pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, 
Praha 6, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč s 



tím, že Ministerstvu obrany připadne část kupní ceny ve výši 40.426.580,- Kč a Armádní 
Servisní, příspěvkové organizaci, připadne část kupní ceny ve výši 73.420,- Kč, a uzavření 
kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 29.2.2016

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet 

po úpravě
8115 210 Změna stavu 

krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

127 921,1 * + 42 117,1 170 038,2

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč 
(org. 500335 - Koupě 
hotelu Strojař)

0,0 + 42 117,1 42 117,1

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova bude projednávat podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 
navrženém znění na své 35. schůzi, která se bude konat dne 4.2.2016, přičemž členové Zastupitelstva 
města Přerova budou s výsledkem projednání v Radě města Přerova seznámeni na 14. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 15.2.2016. 

Zastupitelstvo města Přerova:

Zastupitelstvo města Přerova přijalo na svém 9. zasedání konaném dne 7.9.2015 usnesení č. 
250/9/4/2015, kterým mj. schválilo záměr statutárního města Přerova - úplatný převod souboru 
nemovitých věcí tvořících ubytovací areál "hotel Strojař" - pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2 v 
k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a příslušenství, mj. stavby občanského vybavení č.p. 336, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 
221/1, Praha 6, a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ - movitých 
věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava Chytilová dne 
22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní Servisní, 
příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6, do vlastnictví 
statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč a s tím související úpravu 
rozpočtu pro úhradu kupní ceny.

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal
o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 40 500 000 Kč na úhradu kupní ceny hotelu Strojař a o 1 
617 100 Kč na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Finanční prostředky na úhradu kupní ceny 
nebyly v loňském roce čerpány a budou převedeny do rozpočtu roku 2016. Částka na úhradu daně 
bude pokryta z přebytku hospodaření města za rok 2015.



Důvodová zpráva:

Česká republika je vlastníkem souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“, 
který se nachází v centru města mezi ulicemi Velká Dlážka, Brabansko a nábřeží Rudolfa Lukaštíka a 
movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, a to:

1. pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2 v k.ú. Přerov, včetně všech součástí a 
příslušenství mj. stavby občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2), příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, s nimiž je příslušné hospodařit 
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, 
2. movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, s nimiž je příslušná hospodařit Armádní Servisní, příspěvková organizace, 
IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Hradčany, Praha 6.

Pro úplnost dodáváme, že stavba občanského vybavení č.p. 336 (Velká Dlážka 2) se skládá z části 
ubytovací – 9 podlaží, části restaurační – 2 podlaží a výměníkové stanice, s tím, že součástí a 
příslušenstvím předmětných nemovitých věcí jsou přípojka kanalizace, přípojka vody, plynová 
přípojka, oplocení s podezdívkou, 2 zpevněné plochy, chodníky + schody, lapač tuků – součást 
budovy č.p. 336 a trvalé porosty.

Dne 28.8.2014 se konalo na Ministerstvu obrany jednání mezi prvním náměstkem ministra obrany Ing. 
Borovcem, MBA, ředitelem sekce majetkové MO Ing. Romanem Molíkem a náměstkem primátora 
Michalem Záchou, na kterém byly projednány možnosti převodu ubytovacího areálu „hotelu Strojař“ 
do vlastnictví statutárního města Přerova. Zástupci Ministerstva obrany na jednání sdělili, že 
Ministerstvo obrany je povinno postupovat při nakládání s majetkem ČR v souladu se zákonem č. 
219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, s tím, že úplatný převod majetku 
z vlastnictví ČR musí být realizován za cenu v místě a čase obvyklou, která je stanovena na základě 
výběrového řízení a bezúplatný převod majetku je možný pouze v případě prokázání veřejného zájmu 
na bezúplatném převodu, a že Ministerstvo obrany hodlá vyhlásit dne 7.9.2014 čtvrté kolo výběrového 
řízení na jeho převod. 

V návaznosti na závěry výše uvedeného jednání přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 25. 
zasedání konaném dne 15.9.2014 usnesení č. 1146/25/3/2014, kterým schválilo záměr statutárního 
města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ z 
vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo obrany ČR do vlastnictví 
statutárního města Přerova a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z 
vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, 
do vlastnictví statutárního města Přerova, za celkovou kupní cenu ve výši max. 40 mil. Kč.

V prosinci 2014 se konalo na Ministerstvu obrany jednání mezi náměstkem ministra obrany Ing. 
Romanem Molíkem, MBA, náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem, radním Ing. Petrem 
Vránou a bývalým ministrem dopravy Ing. Antonínem Prachařem o možném bezúplatném převodu 
hotelového domu Strojař do vlastnictví statutárního města Přerova, na kterém bylo dohodnuto, že 
statutární město Přerov předloží Ministerstvu obrany do konce března 2015 záměr na využití 
ubytovacího areálu „hotel Strojař“ pro veřejně prospěšný účel pro prokázání veřejného zájmu na 
bezúplatném převodu. 

V návaznosti na výše uvedené přijala Rada města Přerova na své 13. schůzi konané dne 24.3.2015 
usnesení č. 319/13/7/2015, kterým vzala na vědomí doporučení pracovní skupiny pro využití Strojaře 
dále jednat o bezúplatném převodu ubytovacího areálu „hotel Strojař do vlastnictví statutárního města 
Přerova se záměrem demolice objektu a využití ploch jako veřejného prostranství (veřejná zeleň, 
veřejné parkoviště), navrhla Zastupitelstvu města Přerova uložit členům Zastupitelstva města Přerova 
Mgr. Vladimíru Puchalskému, Ing. Petru Vránovi a Ing. arch. Janu Horkému dále jednat s 
Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí o možnostech bezúplatného převodu ubytovací areál 



„hotel Strojař do vlastnictví statutárního města Přerova se záměrem demolice objektu a využití ploch 
jako veřejného prostranství (veřejná zeleň, veřejné parkoviště) a navrhla Zastupitelstvu města Přerova 
zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1146/25/3/2014 ze dne 15.9.2014, kterým byl schválen 
záměr statutárního města Přerova – úplatný převod ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví 
statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max. 40 mil Kč.

Následně dne 13.4.2015 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání usnesení č. 
110/5/7/2015, kterým uložilo členům Zastupitelstva města Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému, Ing. 
Petru Vránovi a Ing. arch. Janu Horkému dále jednat s Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí 
o možnostech bezúplatného převodu hotelového domu Strojař do vlastnictví statutárního města 
Přerova se záměrem:

- demolice objektu a využití ploch jako veřejného prostranství,
- provozovat ubytovací služby v sociálním bydlení, ubytovat mladé lidi a mladé rodiny, dále jako 
záchytné krátkodobé bydlení v oblasti domácího násilí a jako bydlení pro aktivní seniory,
- rekonstruovat na radnici, etapově rekonstrukci rozdělit a pracovat na získání dotací.

V návaznosti na závěry jednání, které se konalo mezi zástupci Ministerstva obrany, Ministerstva 
financí a statutárního města Přerova dne 6.5.2015, Ministerstvo obrany svým sdělením ze dne 
21.5.2015 nabídlo statutárnímu městu Přerov realizaci úplatného převodu ubytovacího zařízení 
„Strojař“ z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 
40 mil. Kč s tím, že úhrada kupní ceny by byla rozložena do 5 let (první platba po udělení schvalovací 
doložky Ministerstvem financí by činila 12 mil. Kč, v dalších 4 letech pak vždy 7 mil. Kč), přičemž by 
se jednalo o kupní smlouvu se smlouvou zástavní do úhrady celé kupní ceny. Splátky by byly pevně 
zakotveny ve smlouvě s tím, že předčasné splacení by bylo možné bez sankcí. 

Ministerstvo obrany svůj návrh odůvodnilo tím, že vzhledem ke všem okolnostem a stavu nemovitého 
majetku, ať již ze strany města, tak především ve vztahu k zákonným možnostem a stanoviskům obou 
zainteresovaných ministerstev, kterým se nejeví jakýkoli bezúplatný převod jako realizovatelný, a to 
ani ve veřejném zájmu ani jako hospodárnější způsob naložení s věcí, je reálnou možností pouze 
úplatný převod objektu Strojaře statutárnímu městu Přerov. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany 
se i v minulosti vyjadřovalo ve smyslu pochopení obav města ze vzniku další ubytovny pro sociálně 
slabé a nepřizpůsobivé občany, kdy by budova přešla do soukromého vlastnictví, nabídlo možnost 
odkoupení objektu v ceně 40 mil. Kč tak, jak bylo i předchozím Zastupitelstvem města Přerova přijato 
usnesení na podzim roku 2014, které je dle sdělení zástupců statutárního města Přerova stále v 
platnosti. Realizací přímého prodeje by se tak předešlo spekulacím s cenou v rámci výběrového řízení 
ze strany případných jiných zájemců.

Dne 27.5.2015 přijala Rada města Přerova na své 19. schůzi usnesení č. 510/19/3/2015 bod 1., kterým 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod souboru nemovitých věcí 
tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 
kupní cenu ve výši 40 mil. Kč.

Dne 8.6.2015 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 7. zasedání usnesení č. 161/7/3/2015, 
kterým neschválilo úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ 
a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40 mil. Kč.

V návaznosti na sdělení statutárního města Přerova ze dne 17.6.2015, kterým statutární město Přerov 
informovalo Ministerstvo obrany ČR o přijetí výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Přerova, 
Ministerstvo obrany ČR svým sdělením ze dne 23.7.2015 statutárnímu městu Přerov sdělilo, že dle 
vyjádření komise MO pro nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 24.6.2015 bude tento odbor 
pokračovat v již zahájeném a následně přerušeném výběrovém řízení na zjištění vhodného zájemce o 
koupi nepotřebného nemovitého majetku. Ministerstvo obrany ČR dále uvedlo, že v současném 4. kole 



bude inzerován prodej celého areálu, tj. pozemků se stavbami a příslušenstvím včetně příslušného 
vnitřního vybavení, za minimální kupní cenu 39 500 000,- Kč, přičemž pokud nebude podána žádná 
nabídka, lze poté uvažovat o dalším přiměřeném snížení minimální kupní ceny ve výběrovém řízení.

Dne 31.7.2015 zahájilo Ministerstvo obrany ČR 4. kolo výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi 
a vybrání vhodného kupce ubytovacího areálu „hotel Strojař“ s tím, že minimální kupní cena byla 
stanovena na 39 500 000,- Kč a termín pro doručení nabídek byl stanoven v případě podání nabídek 
doručovací službou 18.8.2015 a osobním doručením 19.8.2015.

Dne 25.8.2015 přijala Rada města Přerova na své 24. schůzi usnesení č. 722/24/9/2015, kterým po 
podání informací člena Rady města Přerova Ing. Vrány podalo návrh Zastupitelstvu města Přerova k 
revokaci usnesení číslo 161/7/3/2015 a na realizaci úplatného převodu souboru nemovitých věcí, 
tvořících ubytovací areál "Hotel Strojař" a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu 
Hotel Strojař z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova, za kupní cenu ve 
výši 40 mil. Kč s tím, že úhrada kupní ceny by byla rozložena do 5 let.
Následně dne 7.9.2015 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání následující usnesení 
č. 250/9/4/2015:

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 161/7/3/2015 ze 7. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 8.6.2015.
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod souboru nemovitých věcí
tvořících ubytovací areál "hotel Strojař" a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího
areálu „hotel Strojař“, a to:

a) pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství, mj. stavby 
občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 
3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo 
obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6,

b) movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Hradčany, Praha 6, do 
vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč.
3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč)
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet 

po úpravě
6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva)
101 386,1 * - 40 500,0 60 886,1

3639 530 Akce nad 500 
tis. Kč (org. 
500335 – Koupě 
hotelu Strojař)

0,0 + 40 500,0 40 500,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál"
V návaznosti na poskytnutí informací ze strany statutárního města Přerova o schválení záměru koupit 
ubytovací areál „hotel Strojař“, Ministerstvo obrany ČR svým sdělením ze dne 10.9.2015 statutárnímu 
městu Přerov sdělilo, že dříve vyhlášené 4. kolo výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a 
vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku bylo ukončeno a Ministerstvo obrany dále 
ještě jednou povede jednání se statutárním městem Přerov o prodeji areálu předem známému zájemci 
(tzv. přímý prodej). Dle Ministerstva obrany by měl být prodej realizován za kupní cenu 40,5 mil. Kč, 
přičemž k takovému řešení existuje veřejný zájem spočívající v možnosti patřičně regulovat intenzitu a 
způsob využití rozsáhlého ubytovacího objektu pod dohledem orgánů statutárního města Přerova. 



Ministerstvo obrany v této souvislosti požádalo statutární město Přerov o sdělení, zda bude statutární 
město Přerov hradit kupní cenu jednorázově bez jakéhokoliv omezení disponibility anebo jako v 
předchozím uvažovaném případě v 5 bezúročných splátkách, se zákazem zcizení majetku do doby 
úhrady celé kupní ceny a se zřízením zástavního práva ve prospěch Ministerstva obrany k zajištění 
transakce.

Poté, co statutární město Přerov Ministerstvu obrany dne 21.10.2015 sdělilo, že uhradí celkovou kupní 
cenu ve výši 40,5 mil. Kč jednorázově, zaslalo Ministerstvo obrany statutárnímu městu Přerov dne 
19.11.2015 návrh kupní smlouvy k posouzení. Dne 23.11.2015 zaslalo statutární město Přerov 
Ministerstvu obrany své připomínky k návrhu kupní smlouvy a následně Ministerstvo obrany doručilo 
statutárnímu městu Přerov kupní smlouvu k projednání v orgánech obce.

Odbor správy majetku a komunálních služeb v souvislosti s návrhem kupní smlouvy upozorňuje 
na to, že podmínky uvedené v návrhu kupní smlouvy (např. platební podmínky, výše smluvní 
pokuty, úprava vad předmětu plnění včetně vzdání se práva z vadného plnění ze strany 
kupujícího, lhůta pro podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
povinnost kupujícího uhradit daň z nabytí nemovitých věcí atd.) odpovídají podmínkám 
obsaženým v návrhu kupní smlouvy, který byl přílohou vyhlášení podmínek 4. kola výběrového 
řízení na úplatný převod hotelového domu Strojař.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé organizační složky státu mají vlastní vzory kupních smluv, které jsou 
zpracovány dle jejich vnitřních předpisů, je u některých organizačních složek státu obtížené a u 
některých zcela nemožné dosáhnout změn v kupních smlouvách, které jsou jimi uzavírány. V této 
souvislosti je třeba konstatovat, že vyjednávací pozice statutárního města Přerova je v případě převodu 
hotelového domu Strojař obtížná. Důvodem je skutečnost, že úplatný převod má být realizován za 
kupní cenu, která je podstatně nižší než cena vyplývající ze znaleckých posudků a dále skutečnost, že 
dle dostupných informací byly v posledním kole výběrového řízení podány dvě nabídky na převod a 
stát tak má možnost nepřistoupit na návrhy změn kupní smlouvy ze strany statutárního města Přerova 
a realizovat úplatný převod hotelového domu Strojař do vlastnictví třetí osoby. 

K povinnosti kupujícího uhradit daň z nabytí nemovitých věcí, která je obsažena v čl. XII kupní 
smlouvy, uvádíme, že podle stávajícího ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, platí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 
převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a 
převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. 

Dne 15.10.2015 přijala vláda ČR usnesení č. 784, kterým schválila návrh zákona, kterým má být 
změněno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. s účinností od 1.4.2016 tak, že poplatníkem daně z 
nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci a dále tak, že nabytí 
vlastnického práva k nemovitým věcem územně samosprávným celkem bude osvobozeno od daně. 
Projednávání návrhu příslušného zákona v prvním čtení je navrženo na stávající 39. schůzi Poslanecké 
sněmovny, která se koná od 19.1.2016 (sněmovní tisk 639).

Přestože s ohledem na nutnost schválení uzavření smlouvy Zastupitelstvem města Přerova a 
Ministerstvem financí ČR, lhůtu pro úhradu kupní ceny a lhůtu pro podání návrhu na vklad je 
pravděpodobné, že převod nemovitých věcí bude realizován až za účinnosti připravované právní 
úpravy pro úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, je součástí návrhu na usnesení v bodě 3. 
rozpočtové opatření na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 1.617.064,- Kč pro případ, 
že připravovaná právní úprava pro úhradu daně z nabytí nemovitých věcí nebude v době 
realizace převodu ještě účinná a statutární město Přerov tak bude povinno uhradit daň z nabytí 
nemovitých věcí.
V souvislosti s převodem ubytovacího areálu „hotel Strojař“ upozorňujeme na to, že předmět převodu 
je zatížen následujícími faktickými a právními vadami, které po převodu vlastnického práva na 
statutární město Přerov Přerov k předmětu převodu budou i nadále zatěžovat předmět převodu:

1. na pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov je umístěno podzemní vedení VN a NN a na stavbě 



občanského vybavení č.p. 336, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, je umístěna skříň 
distribuční soustavy NN ve vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, které byly zřízeny za účinnosti zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, 
rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon), přičemž vlastník nemovitostí je povinen strpět 
výkon oprávnění vyplývajících z provozování těchto součástí distribuční sítě NN a VN v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, kterými byl zrušen zákona č. 79/1957 Sb., 
přičemž toto oprávnění váznoucí na nemovitostech jako věcné břemeno není předmětem zápisu do 
evidence katastru nemovitostí,

2. na stavbě občanského vybavení č.p. 336, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, vázne 
věcné břemeno ve prospěch spol. Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28.října 3337/7, 
Moravská Ostrava, spočívající v povinnosti strpět umístění technologie výměníkové stanice a vstupu 
za účelem údržby, oprav, změn a odstraňování těchto technologii, 

3. prostor o celkové výměře 116,22 m2, který se nachází v přízemí pod terasou stavby občanského 
vybavení č.p. 336, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, je předmětem nájemní smlouvy 
uzavřené dne 2.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.4.2015, mezi Ministerstvem obrany jako 
pronajímatelem a spol. Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se sídlem 28.října 3337/7, Moravská 
Ostrava, jako nájemcem – nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné 

19.757,40 Kč (tj. 170,- Kč/m2/rok), přičemž účelem nájmu je využití předmětu nájmu k provozování 
výměníkové stanice a trafostanice v rámci předmětu podnikání nájemce, tj. zejména výrobě a rozvodu 
tepelné energie,

4. na pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov vázne věcné břemeno ve prospěch spol. Veolia Energie ČR, 
a.s., IČ 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, spočívající v povinnosti strpět 
zřizování a provozování vedení podzemního parovodu a horkovodu a práva chůze a jízdy,
5. na stavbě občanského vybavení č.p. 336, která je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, vázne 
věcné břemeno ve prospěch Ministerstva obrany, spočívající v povinnosti zachování účelu stavby 
(elektronické sirény) k plnění úkolů CO, umožnění vstupu kontrolních orgánů CO, provádění údržby a 
kontrol zařízení, zdržení se provádění stavebních úprav a změn bez písemného souhlasu ČR -
Okresního úřadu Přerov (resp. právního nástupce). 

Vzhledem k tomu, že rozhodování o úplatných převodech movitých věcí do vlastnictví obce náleží 
mezi záležitosti patřící do samostatné působnosti obce, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce a 
zastupitelstvo obce si rozhodování o nich nevyhradilo (viz ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), a o úplatném převodu movitých věcí tvořících 
vybavení ubytovací areál „hotel Strojař“ z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, do vlastnictví statutárního města 
Přerova by tak měla rozhodovat Rada města Přerova, je nutné, aby si Zastupitelstvo města Přerova 
vyhradilo rozhodování o této záležitosti. 

Na závěr pro úplnost dodáváme, že znaleckým posudkem č. 3283-120/2013, který vyhotovil znalec 
Ing. Jan Dostál dne 1.11.2013, byla stanovena cena nemovitých věcí, které tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“, v místě a čase obvyklá na 62 mil. Kč, a znaleckým posudkem č. 1470, který 
vyhotovila znalkyně Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, byla stanovena cena movitých věcí, které 
tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, na 112.600,- Kč včetně DPH 21%.
Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ministerstvo obrany resp. Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní 
cenu ve výši 40,5 mil. Kč a s tím souvisejícího rozpočtového opatření na úhradu daně z nabytí 
nemovitých věcí ve výši 1.617.064,- Kč. 



Vzhledem k tomu, že součástí kupní smlouvy je rozsáhlý znalecký posudek č. 1470, který 
vyhotovila znalkyně Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, vymezující movité věci jako předmět 
převodu, bylo nutné naskenovat kupní smlouvu a znalecký posudek jako její nedílnou součást 
celkem do 4 souborů, které jsou přílohou předlohy pod čísly 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4.


